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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 414 /TB-CĐSPTW-ĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  4  tháng 09 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Về việc thực hành, thực tập hệ Vừa làm vừa học năm học 2020 – 2021 

 

 

Để chuẩn bị tổ chức thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên hệ VLVH năm học 

2020-2021, trên cơ sở đề xuất của Khoa GDMN và phòng Đào tạo, Trường thông báo một 

số nội dung như sau: 

1. Hình thức thực hành, thực tập  

- Sinh viên Cao đẳng: thực tập cuối khóa. 

- Học sinh Trung cấp: thực hành nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp. 

2. Cơ sở thực hành, thực tập 

Phòng Đào tạo sẽ liên hệ địa bàn thực hành, thực tập trong các quận của thành phố Hồ 

Chí Minh và phân công học sinh, sinh viên (HSSV) về các trường mầm non trong địa bàn 

trên. HSSV không được tự đề xuất cơ sở thực hành, thực tập như các năm học trước. 

3. Điều kiện tham gia và thủ tục đăng kí thực hành, thực tập 

3.1 Cao đẳng: sinh viên khóa 19 hoặc sinh viên các khóa trước được tham gia thực 

hành, thực tập nếu hoàn thành xong các học phần đã có điểm quá trình hoặc đang theo học 

các học phần bắt buộc tính đến trước ngày 30/10/2020. 

− Các học phần bắt buộc đối với hệ Cao đẳng bao gồm: Tổ chức học động vui chơi, 

Tổ chức hoạt động tạo hình, Tổ chức hoạt động âm nhạc, Phương pháp phát triển ngôn 

ngữ, Phương pháp làm quen với Văn học, Phương pháp làm quen với Toán, Phương pháp 

khám phá khoa học và môi trường xung quanh, Phương pháp giáo dục thể chất, Vệ sinh 

- Dinh dưỡng trẻ mầm non, Phòng bệnh và Đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, Phát triển 

và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục trẻ, Quản lý trong giáo dục mầm non. 

− Riêng sinh viên lớp K.19B,C đang học môn Quản lý trong giáo dục mầm non, Phát 

triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục trẻ vào tháng 11,12/2020, tháng 01/2021 

và sinh viên đăng ký học lại môn Quản lý trong giáo dục mầm non, Phát triển và tổ chức 

thực hiện chương trình giáo dục trẻ của lớp K.19 B,C vẫn được tham gia thực tập. 

3.2 Trung cấp: học sinh các khóa trước được tham gia thực hành, thực tập nếu hoàn 

thành xong các học phần đã có điểm quá trình hoặc đang theo học các học phần bắt buộc 

tính đến trước ngày 30/10/2020. 
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Các học phần bắt buộc đối với hệ Trung cấp bao gồm: Chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non, 

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, Phát triển vận động cho trẻ mầm non, 

Hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mầm non, Hướng dẫn trẻ mầm non làm quen 

với môi trường xung quanh, Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non, Tổ chức hoạt 

động vui chơi của trẻ trong trường mầm non, Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm 

quen với tác phẩm văn học, Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Tổ chức thực 

hiện chương trình giáo dục mầm non, Lập kế hoạch giáo dục. 

3.3 Phòng Đào tạo sẽ lập danh sách sinh viên cao đẳng khóa 19 và học sinh trung cấp 

khóa trước đủ điều kiện tham gia thực hành, thực tập. Sinh viên, học sinh các khóa trước 

sẽ đăng kí tham gia thực hành, thực tập tại Phòng Đào tạo từ ngày 07/09/2020 đến ngày 

30/09/2020 (đăng kí cho thầy Ngô Nhật Vũ, đơn đăng kí tải lên website của Trường).   

4. Về thời gian đi thực hành thực tập 

- Cao đẳng: Thực tập cuối khóa trong 09 tuần liên tục, từ 30/11/2020 đến ngày 

31/01/2021. Mỗi tuần thực tập 05 ngày, từ thứ hai đến thứ sáu. Mỗi ngày thực tập 01 

buổi, vào 2 đợt như sau: 

❖ Đợt 1 (5 tuần): Tuần đầu tiên đi 3 buổi sáng và 2 ngày (Cả sáng & chiều, 

ngày nào đi buổi sáng và ngày nào đi cả sáng cả chiều là do sự thỏa thuận của đoàn 

thực tập và BGH trường MN). Các tuần còn lại thì sinh viên đi thực tập vào buổi 

sáng. 

❖ Đợt 2 (4 tuần): Tuần đầu tiên đi 3 buổi sáng và 2 ngày (Cả sáng & chiều, 

ngày nào đi buổi sáng và ngày nào đi cả sáng cả chiều là do sự thỏa thuận của đoàn 

thực tập và BGH trường MN). Các tuần còn lại thì sinh viên đi thực tập vào buổi 

sáng.  

- Trung cấp: Thực hành nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp trong 11 tuần liên tục, từ 

16/11/2020 đến ngày 31/01/2021. Mỗi tuần thực hành, thực tập 05 ngày, từ thứ 2 đến 

thứ 6 trong tuần. Thực hành, thực tập cả ngày.  

 

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ thầy Ngô Nhật Vũ (vungonhat@ncehcm.edu.vn, 

0919.653092) hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo trong giờ hành chính hoặc theo lịch trực 

ngoài giờ hành chính. 

Trường thông báo để SVHS biết và thực hiện./. 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 Đã ký 

 

  

 ThS. Nguyễn Nguyên Bình 

Nơi nhận:  

− Ban Giám hiệu; 

− Khoa GDMN; 

− Các lớp Cao đẳng VLVH (K.19, các 

khóa trước); 

− Trung cấp VLVH các khóa trước; 

− Thông báo (Bảng tin; Website); 

− Lưu: VT, ĐT. 
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